
DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

JUSTIFICATIVA

Trata-se de autorização para abertura do procedimento licitatório para

aquisição de switches e roteadores para a Defensoria Pública.

A Administração Pública é regida por princípios e regras, os q.uais devem

ser fielmente cumpridos, sendo permitido à administração atuar apenas no que a lei

permite. São princípios que devem ser observados: legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência, além dos supra-princípios supremacia do

interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público.

Nesse contexto, a Defensoria Pública do Estado surge como instituição

pública autônoma que deve observância a todos esses princípios. Possui autonomia

funcional, administrativa e financeira, e representa o compromisso do Constituinte de

permitir que todos, inclusive os mais pobres, tenham acesso à justiça.

A garantia do acesso à justiça passa, necessariamente, pela existência de

infraestrutura adequada para a prestação de serviços pelos Defensores Públicos,

Servidores, Colaboradores e Estagiários.

E necessária a aquisição, nesse diapasão, de switchs e roteadores,

considerando o projeto de modernização da Defensoria Pública do Estado do Piauí, os

quais deverão dar melhores condições de trabalho aos servidores, estagiários e

Defensores Públicos.

Os roteadores sem fio transmitem as informações entre os dispositivos

conectados a eles, assim, como para a Internet, colocando as informações em

pequenos "pacotes".
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Cada vez que um pacote é transferido, os dispositivos que estão enviando e

recebendo verificam se o pacote foi enviado e recebido corretamente, antes de enviar

outro pacote.

Uma das principais funções de um roteador sem fio  é facilitar a

transferência desses pacotes dentro da rede. Ele faz isso atribuindo um endereço IP

exclusivo para cada dispositivo na rede. Além disso, oura função importante de um

roteador sem fio é compartilhar uma conexão de internet com vários dispositivos na

rede.

A aquisição do Switch justifica-se pela necessidade de gerenciamento da

internet via fibra ótica de forma unificada para todo o Estado.

0 cabo de fibra óptica é uma tecnologia que utiliza um filamento de vidro

transparente e com alto grau de pureza como meio físico. Seu diâmetro é tão fino

quanto um fio de cabelo humano e permite carregar milhares de informações digitais

sem perdas significativas ao longo de grandes distâncias.

Assim, entende-se por justificada a abertura de procedimento licitatório

para aquisição dos itens acima descritos.

Atenclosamente,

lyanovick Feítosa Dias Pinheiro

Diretor Administrativo
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